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 خالصة البحث
ث ليىدر  كمىم الصالة واتم التسليم على  يىيد ا محمىد وعلى  الىب واىحعب اامعىين امىا  عىد  فاىد اىا   ى ا العحى  الحمد هلل رب العالمين وافضل

اظ ذات الصىلة  مىم ّىينن كمىم ارتكىاب المحظىور فىد الحىدو ، وقاية النفس  ارتكاب المحظور، فبىينن تعيفىا المحظىور، ومعىيوفية فعلىب، وا لفى 
عىا  راى  تنىاوا الرمىي والسىيقة، اذا كىان ذلىر فىد وىيورة أو تحىال تىهميي ا لىيا ، ا  ال  ى  فىال  ف كي راحان اواز النطق  الكفي والاى ،، و 

ا ليا   مم تطيق ال  ّيان كمىم ارتكىاب المحظىور فىد الانايىات، فى كي اىواز قتىل الصىايل المعتىدس على  الىنفس،  وطهة حاا، ولو كان تحال 
ا من الي  عل  قتل غيي  فال  عا  لىب ارتكىاب الاتىلن  ن ا روا  متسىاوفة، وا مىا عليىب لما ذكي ان للميأة أن تاتل من قصد عيوها  سو ، امن 

واز السىيقة فىد عىال المااعىة وكى لر صبي عل  الاتل و و مااور  وختم العحث  الحد ث عن كمىم ارتكىاب المحظىور فىد الضىيورة فى كي اى ال
ة، اذا كان ذلر تحال الضيورة الملائة    شيب الرمي لعطش أو لغصن

 مم ذكي العاكث فد الراتمة ا م النتايج التد توال اليها   
 املقدمة

صالة واتم التسليم عل  ييد ا محمد وعل  الب واحعب اامعين، اما  عد فاد اا ت العيفعة ا يالمية مين وافضل الهلل رب العال الحمد
ومصلحة و فع، و هال عن كل ما فيب شي وفسا    لتحصيل المصال  وتكميلها، وتعطيل المفايد وتاليلها، فهميت  مل ما فيب خيي

و ر  المفسدة عنها،  د مصلحة كفظ النفس التد  د اكدى الضيورفات الرمس فايرت ووير ومن المصال  التد اا ت العيفعة لحفظها 
 تحار، وقتل النفس، وكيل  ظها من اهة ال واا، ومن اهة الواو ، اما كفظها من اهة ال واا، فعينع ا يالل النكا ، وكيل ا العيفعة كف

 واما كفظها من اهة الواو ، فهواب تناوا الحالا من مطعول ومعيوب، العدوان عليها، وشينع  فع المعتدس عليها ولو  اتلب واعلب  درا
 مندوكة لحفظ النفس من التلف، وكما تها من الهالك، وذلر اذا اار المملف فد ويورة، و  –الحيال  –محظور لما رخص فد ارتكاب ال

النفس، واذا امتنع المملف من اللها فهو آمم، واار  لب ا   ارتكاب المحظور، فه ا  ا لل من الميتب، ّل اواب ذلر اذا تعينال لحفظ 
ل فد ارتكاب المحظور لحفظ النفس فد كثيي من ا مور، منها فد الحدو  والانايات والضيورة،   من لة من قتل  فسب، وك لر رخص ا يال

 حاا، وينبين  عض     المسايل ليس كل محظور  عا  عند الضيورة، ولو كان تحال الضيورة الملائب، فهناك محظورات   تعا   ولكن
 ماار ة" تحال عنوان "كمم وقاية النفس  ارتكاب المحظور  راية فاهية

مطالب قد تعتمل فيوعا، و د ااما  عل   فاقتض  منهج العحث وخطتب, تاسيمب ال  مادمة واربعة معاكث وخاتمة،  نتظم كل معحث عل  
 النحو ا تد  

 ظ ذات الصلة وعية فعله في وقاية النفس وااللفاالمبحث االول: تعريف المحظور ومشر 
 المطلب ا وا  تعيفا المحظور لغة وااطالكا 

 المطلب الثا د  معيوفية وقاية النفس  ارتكاب المحظور 
 المطلب الثالث  ا لفاظ ذات الصلة  

 المبحث الثاني: وقاية النفس بارتكاب المحظور في الحدود 
 النطق  الكفي تحال ا ليا  المطلب ا وا  كمم ا قدال عل  

 المطلب الثا د  كمم ا قدال عل  شيب الرمي تحال ا ليا  
 الثالث  كمم ا قدال عل  السيقة تحال ا ليا   المطلب

 المطلب اليا ع  كمم ا قدال عل  ال    تحال ا ليا  
 المطلب الرامس  كمم ا قدال عل  التلفظ  الا ، تحال ا ليا  

 المحظور في الجنايات  اية النفس بارتكابالمبحث الثالث: وق 
   عليب  المطلب ا وا  كمم ا قدال عل  قتل الغيي اذا الي 

 المطلب الثا د  كمم ا قدال عل  قتل الصايل 
 المطلب الثالث  كمم اقدال الميأة عل  قتل من ارا  ان    د ّها 

 المبحث الرابع: وقاية النفس بارتكاب المحظور في الضرورة 
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  وا  كمم ا قدال عل  السيقة فد عال مااعة  لب االمط
ة  المطلب الثا د  كمم ا قدال عل  شيب الرم  ي إلزالة الغصن

 المطلب الثالث  كمم ا قدال عل  شيب الرمي إلزالة العطش
 الراتمة  ذكيت فيها ا م ما توالال اليب  

 لفاظ ذات الصلةاملبحث االول: تعريف احملظور ومشروعية فعله يف وقاية النفس واال
 املطلب االول: تعريف احملظور لغة واصطالحا

 مب زب رب يئ ُّٱومنب قولب تعال   (1)او   المحظور لغة  ايم مفعوا من الحظي و و المنع، يااا كظيت العد  اذا كيمتب ومنعتب
 (3) أس ممنوعا والحظي ود ا  اكة (2) َّ نب

 ا ما يهتد  عيفو  ّتعيففات متااربة منهثانيا: المحظور اصطالحا
 (4)  ه ب ما   ل شيعا فاعلب -1
 (5)ما  ثاب ّتيكب وفعاقب عل  فعلب -2
 (6) ه ب ما  نتهض فعلب يبعا لل ل شيعا ّواب ما من كيث  و فعل لب  -3
 (7) ما زاي العارع عنب و ل عل  ا قدال عليب -4

 (8)المحظور   و ما  ثاب عل  تيكب امتثا  وفعاقب عل  فعلب  التعيفا المرتار
  ّه ا الايد الوااب والمندوب والمعا  فال  ثاب تاركهاثاب عل  تيكب( خينج يفا)ما  شي  التع

)امتثا ( اس اذا تيكب المملف امتثا  لنهد العارع، وليس ألس  اع اخي، وذلر كهن  تيكب لرو، مرلوق، أو كيا  منب، أو لعدل تممنب من 
 المعا  والمميو ، فا ب   عااب عل  فاعلها خينج ّه ا الوااب والمندوب و الواوا اليب، فال  ثاب عل  تيك ذلر )وفعاقب عل  فعلب( 

 ومما تادل  تبين ما يهتد 
 ان الميا   المحظور  و الحيال   -1
ان الماصو   المحظور العيعد فد ااطال  الفاها ،  و ما منع من ايتعمالب شيعا، وفعمل  معنا  ا عم الحيال والمميو  كيا ة  -2

 الممنوعات العيفية التد يستحق فاعلها العااب ّه ا المعن   د  تحيفم، فالمحظورات
ّين المحظور والحيال عمول وخصوص مطلق، فكل كيال محظور، وليس كل محظور كياما، ذلر ان العد  قد يمون محظورا، اذا   -3

ن قبيحا، اذا  لال  والمحظور قد يمو   ه  عنب  ا ، كت  وان كان كسنا، كفيض الحالم التعامل ّععض الناو ، وان لم يمن فد  فسب قبيحا،
 الد لة عل  ان من كظي    يحظي ا  الابي ، كالمحظور فد العيفعة ا يالمية، ّينما الحيال   يمون ا  قبيحا 

 املطلب الثاني: مشروعية وقاية النفس بارتكاب احملظور 
  عور ت معيوفية وقاية النفس  ارتكاب المحظور فد الكتاب والسنة وا اما

 (9) َّ   َّ يي ىي  ني مي زيري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱقولب تعال   -1
 (10)َّ  َّ جن  يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقولب تعال   -2
 (11) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن ُّٱقولب تعال   -3

مفصل   الك، وذلر ان هللا يعحا ب وتعال  ّين ان الحيالاآليات تاير معيوفية وقاية النفس وكفظها من اله واب ا يتد ا من اآليات أنن 
ا و  فد كتا ب، وان كالة الضيورة مستثنا  من   ا التحيفم، فمن لحاال  ب الضيورة و  مريج لب ا  ّتناوا المحيل فيسعب ذلر اذا لم يمن  غي

تعال   ال  تناوا شد  من     المحيمات التد ذكي ا هللات ياوا فد ذلر اّن كثيي ركمب هللا " فمن اكتاج عدوا ا و  امم عليب ّنص اآليا
  (12) لضيورة الاهتب ال  ذلر فلب تناولب وهللا غفور ركيم لبن أل ب تعال  يعلم كااة عبد  المضطي وافتاار  ال  ذلر فيتااوز عنب وفغفي لب "

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱقولب تعال   -4
أنن هللا يعحا ب وتعال  قد رخص فد التلفظ  ملمة الكفي فد كالة ا ليا  مع  تد اا يواب (13)َّ  َّ يك ىك مك لك اك يق
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مع ورا فيما تلفظ  ب من كالل   يعتاد ، وبنا  عل  ذلر فال امم عليب و   طمه ينة الالب، وقاية للنفس من الاتل والهالك، واعل المستكي 
ب ا ب من كفي من  عد ايما ب فعليب غضب من هللا ولب ع اب عظيم، فهما من الي  فتكلم كد وفد   ا ياوا الطبيس ركمب هللا " فاخبي يعحا 

  (14)عليب، ألن هللا يعحا ب ا ما يهخ  الععا   ما عادت عليب قلوبهم"  ّ لر من عدو ، فال كيج  ب لسا ب، وخالفب قلعب  اإليمانن ليناوا
إن اا  رال  يفد اخ     ال  هللا عليب ويلم فااا  يا ريوا هللا  ارأ العن اّد  يفية رود هللا عنب قاا  اا  رال ال  ريوا هللا  -5

إن قتلند؟ قاا  فه ال شهيد، قاا  أرأ ال إن قتلتب؟ قاا   و فد   مالد؟  قاا  فال تطعب مالر، قاا  أرأ ال إن قاتلند؟ قاا  قاتلب، قاا  أرأ ال
 (15)النار 

ياوا  )من قتل  ون مالب فهو شهيد, ومن قتل  ون   ال  هللا عليب ويلم قاا )يمعال ريوا هللا(16)عن يعيد ّن زفد رود هللا عنب  -6
  (17)  نب فهو شهيد، ومن قتل  ون  مب فهو شهيد، ومن قتل  ون ا لب فهو شهيد(

دا  أو      ا كا  ث تاير كق الدفاعد العيعد عن النفس لحفظها ووقا تها من الاتل، لمن وقع عليب ا عت واب ا يتد ا من الحد ثين أنن 
لعيعد كدفع الصايل فال مسؤولية عليبن ألن  تعيض لب، ّل يعتبي شهيدان أل ب كان محاا فد قتالب، واذا قتل اكدا و و فد كالة الدفاع ا

  (18)  مسؤولية مع ا ذنالعارع اذن لب فد الاتاا لحفظ  فسب و 
ليعا تها وفد   ا ياوا العاطبد ركمب هللا"اتفاال واامعال ا مة عل  ان كفظ النفس من الضيورفات الرمس التد اا ت العيفعة  -7

  (19)والعال"  والماا،  والنسل، والنفس، ل  ان العيفعة ووعال للمحافظة عل      الضيورفات الرمس و د الد ن، ا مب ّل يايي الملل ع
 املطلب الثالث: االلفاظ ذات الصلة باحملظور

  (20)د  كيمة وكياما  الحيال لغة  ود الحالا، يااا  كُيل عليب العاوال
اما ااوليو الحنفية فيعيفو ب   (21) الحيال ااطالكا   و خطاب العارع المتعلق  هفعاا المملفين الماتضد تيك فعل عل  واب الحتم والل ول

  (22) ه ب طلب الكف عن الفعل ّدليل قطعد
  (23)  المميو  لغة  مصدر كي  العد  فهو كيفب ومميو  اس ود المحبوبثانيا
والتحيفم وكيا ة التحيفم،  تعاركان فد ايتحااق  (24) طاب العارع الماتضد الكف عن الفعل اقتضا  غيي اازلطالكا   و خو  ااالممي 

و  ا عند   (25)العااب ّتيك الكف، وففتيقان فد ان التحيفم  ما مبال الكف عنب ّدليل قطعد، والمميو  تحيفما  ما مبال الكف عنب ّدليل ظند
 كيا ة التن فهية فاط ر فعند م المميو  يطلق عل  الالحنفية، اما الاهو 

 املبحث الثاني: وقاية النفس بارتكاب احملظور يف احلدود
 املطلب االول: حكم االقدام على  النطق بالكفر حتت االكراه بالقتل

، فإ ب  يخص لب  لي ة، وقاية لنفسب من الاتلفهت  ّلفظ  دا عل  الكفي وا  (26)اتفق الفاها  عل  ان من الي  عل  الي ة تحال تهميي ا ليا  التال
وعللوا ذلر    (27) ارتكاب المحظور و و النطق  الكفي و  يصيي ّ لر ميتدا،  عيط ان يمون قلعب مطمئنا  اإليمان، وا ب   إمم عليب و  كد

وتعال ، فاإلليا  عل  عمل قلبد غيي   ان ا ليا  ليس لب يلطان عل  اعماا الالوب، و  يعلم ما فد الالوب ا  عالل الغيوب يعحا ب
    ماي  كلمة اايا ا عل  لسا ب تحال تهميي ا ليا  متصور، وا ما  تصور عل  الاوار  الظا ية، فالمستكي  لم  تيك اعتاا 

ليب إْن كفي وقلعب لر الايطبد ركمب هللا " اامع ا ل العلم عل  ان من الي  عل  الكفي كت  خعد عل   فسب الاتل، ا ب   امم عياوا فد ذ
وفاوا الع  ّن عبدالسالل ركمب هللا " التلفظ  ملمة الكفي مفسدة محيمة،  (28)مطمئن  ا يمان، و  تبين منب زواتب، و  يحمم  حمم الكفي"

لفظ  ملمة   يعتاد ا  الحماية وا ليا ، اذا كان قلب الممي  مطمئنا  اإليمان، ألن كفظ المهج وا روا  آلد مصلحة من مفسدة التلكنب ااي  
 وايتدلوا عل  ذلر  ما يهتد   (29)الانان"

 (30)َّ  َّ مث زث رث  يت ىت نت ُّٱٱُّ قولب تعال    -1
ا يتثنا  من ا معات  فد، و  ا ياتضد عدل  خوا المستكي  عل  الكفي فد الوعيد الوار  فد ا ية فهو مع ور وميخص  واب ا يتد ا أنن 

  (31)لب ّنص اآلية
  (32) ما ا عماا  النيات، وا ما لكل اميئ ما  وى   (صالة والسالل )ا قولب عليب ال -2

 فاط، الحد ث  دا عل  ان كل عمل ّال  ية   يعتد  ب, و طق المستكي   الكفي عمل ّال  يةن أل ب كاٍك لما امي ان ياولب واب ا يتد ا أنن 
 و  يمفي كاليًا كالما   يعتاد  
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  (33) النسيان وما ايتكي وا عليب(ن هللا تااوز عن امتد الرطه و قولب ال  هللا عليب ويلم )ا-3
ق  الكفي تحال ا ليا  التال لحماية  فسب من الاتل، فاد اخ   اليخصة وان هللا قد تااوز عنب وليس مؤاخ ا عل  ما  واب ا يتد ا أنن من  ط

  طق  ب 
رود هللا عنب و و  عمد، فاعل يمس  الدموع عنب وفاوا  اخ ك  ما روس ان ريوا هللا ال  هللا عليب ويلم  لاد عمار ّن يايي  -4

فالنبد ال  هللا عليب ويلم لم يعاتعب عل  ما كان منب وع ر ن أل ب  (34)  قلال لهم ك ا وك ا؟ إْن عا وا فعدْ يكون فغطوك فد الما  كتالمع
ن طيق اخيى كلها مييلة ا  أ ها ياوس  عضها ممي  عل  الكفي قاا اّن كاي عن   ا ا مي " وراالب ماات مع اريالب وقد روس م

  (35) عضا"
 االقدام على شرب اخلمر حتت االكراهاملطلب الثاني: حكم 

ان  اتفق الفاها  عل  ا ب اذا الي  المسلم عل  شيب الرمي اليا ا تاما وذلر  إتال، النفس أو العضو، اذا لم يادل عل  شيب الرمي، فإن لب 
، ّل من الفاها  من ذ ب يادل عل  شيبها وفيخص لب  ال  واوب شيبها لحفظ النفس، ومن  ذلر، وقاية لنفسب من الاتل، و  امم عليب و  كدَّ

 اقوالهم فد     المسهلة ما يهتد 
 كان ا ليا  تامان ألن الحد شيع زاايا عن الاناية فد المستابل، اا  فد ّدايع الصنايع "الممي  عل  العيب   ياب عليب الحد، اذا -1

  (36) ليب "والعيب خيج من ان يمون اناية  اإلليا ، واار معاكا، ّل وااعا ع
  (37)فال يحد والممي  ليس  مملف" –اس الرمي   –وفد العي  الكبيي عند المالكية " ان الي  عل  شيبب  -2
  (38)عل  الم  ب"شاربب ا  ابيا، ومانو ا، وكيبيا، وذميا، ومؤايا، وك ا ممي  عل  شيبب وفد المنهاج للنووس " وكد  -3
  واا  فد المغند عند الحناّلة " فإن شيبها ممي ًا فال كد عليب و  امم، يوا  الي   الوعيد والضيب، أو الائ ال  شيبها،  هن يفت  فو   -4

  (39)وتصب فيب"
ا، أو اهلها، فلم  ن الي  عل  شيب الرمي، أو اوطي اليها، لعطش أو عالج، أو لدفع خنق، فعيبهواا  فد المحل  عند الظا يفة " م -5

  (40) ب مضطي اليها " دِر ا ها خمي، فال كد عل  اكد من  ؤ  ، اما الرمي فإ
 وايتدلوا عل  ذلر  ما يهتد 

  (41)َّ  َّىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱٱقولب تعال  -1
  (42)َّ   يي ىي  ني مي زيري  ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ُّ قولب تعال    -2
  (43) تكي وا عليب(تااوز عن امتد الرطه والنسيان وما اي قولب عليب الصالة والسالل )ان هللا -3

  (44)واب ا يتد ا ان الممي  عل  شيب الرمي مضطي اليهان لحفظ  فسب من الاتل و و مع ور ّه   النصوص السا اة
 املطلب الثالث: حكم االقدام على السرقة حتت االكراه 

س يرع  منب الضير عل  النفس ي  ا يالل ا قدال عليها تحال تهميي ا ليا  ال تعيض ا  سان لإلليا  التال عل  السيقة، فهل  ب اذا
 والعضو ال  ؟ للعلما  فد     المسهلة قو ن   

اها  من الحنفية والمالكية والعافعية    اواز ا قدال عل  السيقة من ماا الغيي، اذا كان ا ليا  تاما، وبه ا قاا امهور الفالقول االول
 ومن اقوالهم فد ذلر ما يهتد  والحناّلة 

اا  فد الهداية فد فاب الحنفية " وان اليا  عل  اتال، ماا مسلم ألمي يرا، عل   فسب أو عل  عضو من اعضايب ويعب ان يفعل   -1
  (45)ذلرن ألن ماا الغيي يستعا  للضيورة كما فد كاا المرصصة وقد تحااال"

  (46)حد "مطلاا ولو كان  ضيب أو يانن أل ب شبهة تدرأ الوعند المالكية " اعلم ان الاطع يساط  ا ليا   -2
  (47)وعند العافعية "   ياطع ابد ومانون وممي  ليفع الالم عنهم" -3
  (48) وعند الحناّلة " فال قطع عل  اغيي ومانون وممي  عل  السيقة" -4

فد كاشيتب عل    (49) الاوا محمد ّن عيفة الديوقد     ياوز ا قدال عل  السيقة تحال تهميي ا ليا  ولو  الاتل، وذكي   ا القول الثاني
وكم  عليب ا اماع،  (50) العي  الكبيي ان " ا قدال عل  السيقة أو عل  الغصب    نفع فيب ا ليا  ولو  رو، الاتل كما اي   ب اّن رشد

  (51)وك ا اي   ب فد معين الحمال"
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 ا  لة ومناقعتها 

 او   ا لة ااحاب الاوا ا وا 
  (52)َّ  ينجهمهىهمنىنيمجنحنخنال  لب تعقو  -1
  (53) قولب عليب الصالة والسالل )ان هللا تااوز عن امتد الرطه والنسيان وما ايتكي وا عليب( -2

من الاواعد العامة فد العيفعة ا يالمية، اواز ارتكاب اخف المفسدتين اذا الائ ال  ذلر، و  شر ان السيقة تحال وغط ا ليا  مفسد  
  (54) تلاخف من مفسدة الا

 ثانيا: ادلة اصحاب القول الثاني
  المالكية ا فسهم وبيان ذلر  ان ا اماع ال س  الب  لم ااد  ليال ألاحاب الاوا الثا د ا  ما ذكيو  من ا اماع و و منتاض  هقواا فاها

رالفتب لكثيي من فاها  الم  ب ولم –كما ذكي ا  صواهم قبل قليل -الديوقد عن اّن رشدمعمل ادا, لمرالفتب لفاها  الم ا ب ا خيى 
فاد ذكي اّن عيفة الديوقد فد كاشيتب  عد ياق تصيف  اّن رشد فااا  "   (56)وعبدالعاقد ال رقا د (55)المالكد ايضا، ومنهم محمد البنا د

وذكي  (57)البنا د"محمد  –من اواز الادول عليها، اذا كان ا ليا   رو، الاتل ا ظي ّن –عبدالعاقد ال رقا د –خالفا لما ذكي  عبق
ايضا الممي  وفمون  رو، الاتل، ألن اخ  ماا المسلم كا فب  ان من شيوط قطع السارق ان يمون مملفا فااا  " واخيج  المملف  (58)الريشد

  (59) ال س   ياوز ا  للاتل" 
هميي ا ليا ، وفيخص لب ارتكاب   ا المحظور ال س يظهي لد وهللا اعلم راحان الاوا ا وا الاايل  اواز ا قدال عل  السيقة تحال ت التياي 

ن كيمة ماا الغيي اخف من كيمة النفس، كما ان ماا الغيي يممن ابي   إيااب المثل أو القيمة،  م وألوقاية لنفسب من الاتلن وذلر لاوة ا لته
صا، فييى امهور الفاها  ا ب كاإلليا  التال من  اما الضير الواقع عل  المستكي  فهو غيي مابور   ا اذا كان ا ليا  تاما، اما اذا كان  اق

امم عل  المستكي ، عمال  ماتض  قولب عليب الصالة والسالل )ان هللا ووع عن امتد الرطه  اواز ا قدال عل  السيقة وا ب   كد و  
  (60)والنسيان وما ايتكي وا عليب( فهو  اطق  العفو عن مواب ا ليا  مطلاا تاما أو  اقصا

  (61) فعل ذلرال  عدل التيخيص فد السيقة اذا كان ا ليا   اقصًا وا ب آمم ياب عليب الحد اذا   لحنفيةوذ ب ا
 املطلب الرابع: حكم االقدام على الزنى حتت االكراه

 ا ليا  عل  ال   ، إما ان ياع عل  الميآة، وإما وإن ياع عل  اليال، ولكل مسهلة كممها، ل ا ييمون الكالل تحال فيعين  
ا ليا    خال، ّين ا ل العلم عل  ان الميأة اذا الائال ال  فعل ال   ،  حيث    نسب لها  الفرع االول: حكم اقدام المرأة على الزنى تحت

فعل ااال، كهن ربطال وشدت، مم فعل ّها، و د   تستطيع المدافعة، ا ب   كد عليها و  امم وا ها مع ورة يوا  كان ا ليا  تاما أو 
  ومن اقوالهم فد     المسهلة ما يهتد (62)صا اق
  (63)عند الحنفية " واما فد كق الميأة فال فيق ّين ا ليا  التال والناقص وفدرأ الحد عنها فد  وعد ا ليا " -1
  (64)وعند المالكية " و  خال، ّين ا ل ا يالل ان المستكي ة   كد عليها" -2
أل ها مسلوبة ا ختيار فلم ياب عليها الحد  لميأة اذا الي ال عل  التممين من ال       عل  ا –اس الحد –وعند العافعية " و  ياب  -3

  (65)لالنايمة"
  (66)وعند الحناّلة " و  كد عل  ممي ة فد قوا عامة ا ل العلم" -4
ها يوا  ا تعي أو لم  وعند الظا يفة " لو امسمال اميأة كت  ز د ّها، أو امسر رال فه خل إكليلب فد فيج اميأة فال شد  عليب أو علي -5

  (67) نتعي"
 وايتدلوا عل  ذلر  هلة كثيية   كي منها ما يهتد  

  (68) َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱقولب تعال   -1
  الممي ة عل  ال    مغفور لهان أل ها مسلوبة ا ختيار، وماذا تفعل؟ وقد ووعال اييية تحال وغط ا ليا  الملائ,  واب ا يتد ا  أنَّ 

  (69)النايمة فد  ر  ا مم وياوط الحدذلر كحاا كالها فد 
  (70) قولب عليب الصالة والسالل )ان هللا تااوز عن امتد الرطه والنسيان وما ايتكي وا عليب( -2
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عمي ّن الرطاب رود هللا عنب، ُأُتد  اميأة ز ال، فسهلها فهقيت فهمي ّيامها، فااا علد  لعل لها ع را، مم قاا لها  ما  ما روس أنَّ  -3
وفد اّلب ما  ولبن، ولم يمن فد اّلد ما  و  لبن، فظمئال فايتسايتب فهّ  أْن يسايند كت    (71)لر عل  ال   ؟ فاالال  كان لد خليط،كم

  (72)َّ   ىيييجئنيزيميري ٰىىنين امممرنزنمنننٱُّ  د، فااا علد  هللا البي، اعطيب ال س ارا  فساا
افال الهالك خميأة ال  طعال وشياب عند رال فمنعها ا  ّنفسها و وفعاب اّن القيم عل    ا ا مي  اولب  " والعمل عل    ا لو اوطيت ال

  (73)فممنتب من  فسها فال كد عليها"
 ا ليا    كمم إقدال اليال عل  ال    تحال الفرع الثاني
     ياوز ا قدال عل  ال    ولو تحال ا ليا ، وبه ا قاا الحنفية والعافعية والحناّلة، ومن اقوالهم  القول االول

عل  قتل رال أو عل  ال     اميأة    يسعب ا قدال عليب،  ن ذلر  وقالوا فيمن الي ب "اكمال الايان للاصاص عند الحنفية،  فد  اا  -1
من كاوق النا ، و ما متساوفان فد الحاوق، فال ياوز اكيا   فسب  اتل غيي   غيي ايتحااق، وك لر ال     المياة فيب ا تهاك كيمتها 

  (74) الضيورة، والحاقها  العين والعار" معن    تبيحب 
ال   ، و   عا   ب  ا تفاق ايضا،  ن مفسدتب افحش من الصبي عل  الاتل، ويوا    -الثالث " والنظايي عند العافعية واا  فد ا شعا   -2

  (75) لان الممي  راال أو اميأة"
  (76)"عايي    فإ ب    عا   إليا  مم    ال    و و من البي الك " واا  فد غ ا  ا لعاب عند الحناّلة -3

 ا قدال عل  ال    تحال ا ليا   عيوط، وبه ا قاا المالكية فد المعتمد عند م ومن اقوالهم  الاوا الثا د  ياوز 
  (77) قاا اّو  مي ّن العيبد " واختلف فد ال    والصحي  ا ب ياوز لب ا قدال عليب " -
فيعتيطون لاواز ا قدال عل  ال     (78)"  غيي وج لها و  ييد فياوز مع ا ليا   الاتل واا  فد العي  الكبيي " واما  طايعة   ز  -

  تحال ا ليا  ان يمون ا ليا   الاتل وأن   تكون الم  د ّها ممي ة أو ذات زوج أو ييد
 ا  لة ومناقعتها 

 او   ا لة ااحاب الاوا ا وا 
  (79)َّ  َّ مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱٱقولب تعال   -1

  ا واب ا يتد
ياب  لال اآلية عل  َأنن ال    كان فاكعة قبل ورو  العيع، فال يحتمل اليخصة  اتل المسلم  غيي كق فإ ب    عا ، وان كان ا ليا  تاما، ف

  (80)عليب اليوا،  اتل  فسب و و مهاور
  (81)فيب افسا  الفياشان ا قدال عل  ال    فيب قتل النفس  الضياعن أل ب ياد  منب ولد، وليس لب اب  يبيبن وألن  -2

 ما يا  ا لة ااحاب الاوا الثا د
  (82)َّ َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت  ُّٱايتدلوا  اولب تعال  

ليا  قالوا   لال اآلية عل  تصور وقوع ا ليا  فد ال   ، و   نه  هللا ا  عن متصور، و  ياع التكليا ا   ما  دخل تحال الادرةن ألن ا 
الاايل  عدل ال س يظهي لد وهللا اعلم راحان الاوا ا وا، التياي   (83)م التكليا فياوز ا قدال عليبيساط كمم التكليا، وما  ال يساط كم

عل   اواز ا قدال عل  ال    تحال ا ليا  ولو  الاتل، وذلر لاوة ا لتهم، ولما  تسبب من ذلر اويار ومفايد كثيية، ومن اّتلد ّ لر فليصبي 
  اعلم  الاتل وتحمل ا ذى و و مهاور وهللا

 املطلب اخلامس: حكم االقدام على التلفظ بالقذف حتت االكراه
ّل ذ ب ااكب  هاية  (84)واز ا قدال عل  التلفظ  الا ،، اذا كان ا ليا  تاما ملائا، وذلر وقاية لنفسب من الاتلاتفق الفاها  عل  ا

 ، ا اا  لنفسب ّنا  عل  واوب ايا ة النفس فد العيفعة ا يالمية، المحتاج من علما  العافعية، ال  واوب التلفظ  الا ،، لدافية ا ليا 
وايتدلوا   األ لة  فسها التد ور ت فد ا ليا  عل  الي ة وال   ، واوافوا   (85)لدافية ا ليا  " –اس  الا ،  –التلفظ  ب كيث قاا  " وفاب 

وتعال  قد رخص فد التلفظ  ملمة الكفي فد كالة ا ليا  مع طمه ينة ال  ذلر   ه ب ا ما رخص لب ا قدال عل  الا ،ن ألن هللا يعحا ب 
من ق ، المرلوقن ألن ا ول  شتم للرالق، والثا ية شتم للمرلوق، وليس الرالق كالمرلوق، واذا ااز ا عل  ااز ا       الالب، و د اعظم
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ياطال عنب اكمال ا ليا  عل  الاوا كلب، ألن ا عظم اذا   – تكي اس المس –قاا العافعد ركمب هللا " فلما ووع هللا عنب  (86) من  اب اول 
  (87)ياط عن النا ، ياط ما و ااغي منب"

 املبحث الثالث: حكم وقاية النفس بارتكاب احملظور يف اجلنايات
 املطلب االول: حكم االقدام على قتل الغري اذا اكره عليه 

 ا ليا  ملاه، ومن اقوالهم    ولو كانالاتل، اتفق الفاها  عل  عدل اواز ا قدال عل  
قاا الايطبد " اامع ا ل العلم عل  ان من الي  عل  قتل غيي ،   ياوز لب ا قدال عل  قتلب، و  ا تهاك كيمتب  الد أو غيي ، وفصبي  -1

  (88)عل  البال  ال س   ا  ب و  يحل لب ان يفدس  فسب  غيي "
ي  عل  الاتل، ا ب   يحل لب ان يفدس  فسب  اتل غيي ، وفل مب الصبي عل  البال  ب اذا الاألمب ا وقاا اّن العيبد " و  خال، ّين  -2

  (89)ال س   ا  ب"
ّن عبدالسالل " اذا الي  عل  قتل مسلم،  حيث لو امتنع منب ُقِتل، فيل مب ان  درأ مفسدة الاتل  الصبي عل  الاتلن ألنَّ  وقاا الع  -3

  (90)امب عليب"دة من اقدابي  عل  الاتل اقل مفس
 وايتدلوا عل  ذلر  

  (91)َّ  َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱٱُّ  -1
 واب ا يتد ا 

 أنن قتل المسلم  غيي كق محيل،   يحتمل ا  اكة  حاا، وا قدال عل  الاتل  فعل ا ليا  ليس من الحق  
ايد اذا تعاروال، عل  ان ياتل، اقل مفسدة من اقدامب عل  قتل غيي ، و  ا  و المسلر الصحي  فد  ر  المف ان ابي المستكي  -2

  (92)فتيتكب اخفها ّدر  اعظمها
ايتوا  الحيمتين فد ايتحااق الصيا ة عند خو، الاتل، فال ياوز ان  ب ا  فس غيي  لصيا ة  فسب، فصار ا ليا  فد كمم العدل فد   -3

  (93)كق ا اكة قتل الماصو   الاتل والتيخيص  ب لتعارض الحيمتين، فان قتلب فكه ما قتلب ّال اليا  فيحيل
ك فد مرمصة, لم يمن لب ان ياتل ا سا ا فيهللب فك لر   ياوز لب قتل غيي  إل ااذ ا اماع منعاد عل  ا ب لو اشي، عل  الهال -4

  (94) فسب
 املطلب الثاني: حكم االقدام على قتل الصائل

ا ن  تهاك ا عياض، أو  يفد اخ  مالب، أو قتل  اتفق الفاها  عل  ا ب اذا ااا مملف عل  ا سان  يفد قتلب أو قتل ا لب، أو  خو  عل  النس
دال  فان لم  ندفع ا   اتلب، فياوز لب ا ق (95) فعب ميافيا فد  فاعب ويايل التدرج فد  فع الصايلالحيا ن ليدخل عل  اييار البيوت، ان لب  

  (96)عل  قتلب ليحمد  فسب ومن يعوا، و و مع ور    ية فيب و  قو  و  كفارة و  امم
 ومن اقوالهم  

قاا العافعد  " واذا  خل اليال من ا اليال ليال أو  هارا  سال ، فهمي   الريوج فلم يريج، فلب ان يضيبب وان ات  الضيب عل   فسب   -1
"(97)  
  (98)العافعد ا ب قاا " من ارفد مالب أو  فسب أو كيفمب فلب المااتلة وليس عليب عال و   ية و  كفارة"واا  فد الماموع عن  -2
اطع واا  فد المغند عند الحناّلة " فهما ان لم يممنب  فعب ا   الاتل،  أو خا، ان  بدر   الاتل ان لم ياتلب، فلب ويبب  ما ياتلب، أو ي  -3

  (99)أل ب تلف لدفع شي  فلم يضمنب كالعاغدن وأل ب اوطي ااكب الدار ال  قتلب فصار كالااتل لنفسب"طيفب، وما اتلف منب فهو  درن  
 ل  ذلر  لوا عوايتد

  (100)َّ  َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱٱُّ قولب تعال    -1
 لال اآلية عل  ان العغد عال فد  غد كل  اغ من كافي وغيي ، اس اذا  الهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لب ّل  واب ا يتد ا 

  (101) نتصيون 
  (102) َّ  َّ خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ُّٱٱقولب تعال  -2
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  قتل  المسلمين، فاذا ااز ا قدال عل مال أو عل  اكد من العاغية المعلول  غيها عل  ا   لال اآلية عل  واوب قتاا الفئةواب ا يتد ا  
  (103)الطايفة العاغية من المؤمنين، ااز ا قدال عل  قتل الصايل لصيالب كماية للنفو  من المعتد ن

يا ريوا هللا  أرأ ال ان اا  رال  يفد اخ   عن اّد  يفية رود هللا عنب قاا  اا  رال ال  ريوا هللا ال  هللا عليب ويلم فااا   -3
اا  فال تعطب مالر، قاا  أرأ ال ان قاتلند؟ قاا  قاتلب، قاا  ارأ ال ان قتلند؟ قاا  فه ال شهيد، قاا  أرأ ال ان قتلتب؟ قاا   و فد مالد؟ ق

  (104)النار
 واب ا يتد ا   

ر كق الدفاع العيعد عن النفس لحفظها ووقا تها عل   من الاتل، فإذا ااز ا قدال عل  قتل الصايل عل  الماا، فاواز   أنن   ا الحد ث قين
سب من ارا  الاتل اول ، واذا قتل اكدا و و فد كالة الدفاع العيعد كدفع الصايل فال مسؤولية عليبن ألن العارع اذن لب فد الاتاا لحفظ  ف

  (105) مسؤولية مع ا ذنو 
 ل من اراد ان يزني بها املطلب الثالث: حكم اقدام املرأة على قت

  (106)اتفق الفاها  عل  اواز اقدال الميأة عل  قتل من  يفد ان    د ّها، فان قتلتب فهو  در،   قصاص و   ية و  كفارة و  امم
ميأة عن  فسها ا اكتب، وكان ما  تيتب عل  الدفاع عنب من قتل وايا   درا، فدفع الوذلر ألن الدفاع اذا ااز عن الماا ال س ياوز ّ لب و 

 وايا تها عن الفاكعة التد   تعا   حاٍا اول   
لي    ّها مثال، وان خافال   وفد   ا ياوا ااكب  هاية المحتاج " ال       عا   ا ليا ، فيحيل عل  الميأة ان تستسلم لمن ااا عليهان

  (107)" عل   فسها
ركمب هللا  فد   منها محيل، وفد تيك الدفاع  وع تممين، وقد قاا ا مال اكمدفإذا اممنها ان تدفع عن  فسها واب عليها ذلرن ألن التممين 

  (108)اميأة ارا  ا رال عل   فسها فال شد  عليها
  اميأة عل   فسها، فيمتب  حاي فاتلتب،  وايتدلوا عل  ذلر   اضا  ييد ا عمي رود هللا عنب، و و ان راال اوا،  ايا من    ل، فهرا

  (109) هللا، وهللا    و ى اّدا فااا عمي  ذاك قتيل 
 ها ومعن  قتيل هللا  أس ا ا  هللا قتلب ومن   ا يظهي ان الميأة اذا  افعال من كاولها عل  عيوها فاتلتب، فإ ها مبيأة من اية مسؤوليةنأل

الفاكعة قصاص و   ية  ايا ة عيوها ويالمة عفتها، فال  تيتب عل  قتلها من ارا  ّها قامال ّوااب، وأ ت ما  و معيوع فد كاها من
 فاعها  و  كفارة و  اممن أل ها مع ورة فد  

 املبحث الرابع: وقاية النفس بارتكاب احملظور يف الضرورة

 املطلب االول: حكم االقدام على السرقة يف عام جماعة 
 اقدل السارق عل  السيقة فد عال مااعة، فال يرلو كالب من اميفن   اذا

قوات، فالاطع وااب عل  السارق، و  ياوز لب ارتكاب   ا المحظور، و  تكون زفا ة ا يعار ا يعار مع واو  ا  ا وا  ان يسيق لغال 
  (110) لسارق مبيحة للسيقة و  مساطة للاطع، و    الحالة   ع ر فيها لدر  الحد عن ا
عن  فسب، ففد     الحالة ياوز لب ا قدال عل   الهالك وفدفع  (111)الثا د  ان يضطي للسيقةن لتع ر ا قوات وا عدامها، فيسيق ما يمفيب

  (112)ارتكاب   ا المحظور، وتعد الضيورة ع را  اريا للحد وا مم، وبه ا قاا عامة الفاها 
 ومن اقوالهم   

  (113)الحنفية " الضيورة تبي  التناوا من ماا الغيي  ادر الحااة فيمنع ذلر واوب الاطع" اا  فد المعسوط فد فاب  -1
  (114)فال قطع عليب " –د كاشية العدوس فد فاب المالكية " قولب  غيي مضطي للسيقة اكتيازا عمن ييق لاوع ااا ب   فواا -2
المااعة  ظيت، إن كان الطعال مواو  قطعن أل ب غيي محتاج ال  ييقة،  واا  فد المه ب فد فاب العافعية " وان ييق الطعال عال  -3

عمي رود هللا عنب ا ب قاا    قطع فد عال المااعة أو السنة، وألن لب ان يهخ   فلم ياطع  وان كان معدوما لم ياطع، لما روس عن
  (115)فيب"
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لب عل  النا  الحااة والضيورة    والصحي  واوب ّ لب  واا  فد اعالل الموقعين عند الحناّلة " اذا كا ال ينة مااعة وشدة غ -4
ذلر    و    شبهة قوفة تدرأ الاطع عن المحتاج      ييما و و مهذون لب فد مغالعة   ماا ا لواوب المواياة واكيا  النفو ، مع الادرة عل  

  (116)ا يسد رماب"ااكب الماا عل  اخ  م
واا  فد المحل  عند الظا يفة " اذا فيض عل  ا  سان ان يهخ  ما اوطي اليب فد معاشب، فان لم يفعل، فهو قاتل  فسب و و عاص  -5

  (117)هلل تعال  "
 ما يهتد عل  ذلر  وايتدلوا 

  (118)َّ   َّ لك اك يق  ىق يف ىف  يث ىث  نث مث زث ُّٱٱقولب تعال  -1
أنن المضطي  سبب الاوع العد د ال  ييقة امواا النا  كفاظا عل   فسب من الهالك، غيي متعمد و  قااد  رتكاب كد واب ا يتد ا  

  (119)كل ويورة أو امم فيعا  لب ا قدال عل  السيقة، واآلية وان كا ال  صد  ا لل من الميتب لكنها عامة فد
  (120)َّ  َّ خب حب جب هئ  مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱٱقولب تعال  ُّ  -2

أنن كفظ النفس من الضيورفات الرمس المايرة فد العيفعة ا يالمية، وما    تم الوااب ا   ب فهو وااب، فلما كان كفظ ا يتد ا واب 
ا ا خ  وااعا، واذا امتنع الاايع من اخ   النفس عن الموت وااعا عل  المملف، وتوقف القيال ّه ا الوااب عل  اخ  ماا الغيي، اار    

 (121)سد اوعب فهو قاتل لنفسبماا الغيي ل
 املطلب الثاني: حكم االقدام على شرب اخلمرالزالة الغّصة:

ة، وذلر اذا إلزالةاتفق الفاها  عل  اواز ا قدال عل  شيب الرمي،  و   لم ياد ما يسيغها من العياب الحالا، وفع ر الغاصن فد ذلر  الغصن
 نفس للهالك كدَّ عليب، وقد يمون ا مي وااعا، وذلر كينما تتعيض ال

 ومن اقوالهم  
ة اكيا  للنفس متحااة النفع ول ا  ؤمم  -1 ّتيكب كما يهمم اا  فد كاشية اّن عاّد ن عند الحنفية " اياغة اللامة  الرمي وشيبب إلزالة الغصن

  (122)ّتيك ا لل مع الادرة عليب كت  يموت"
ة خا، عل   فسب الهالك ولم ياد ما   فلها  ب    والاواز  العي   واا  فد -2 الكبيي عند المالكية " وااز شيبها إلليا     واياغة الغصن

  (123)فد ا ياغة عل  كقياتب والميا   فد الحيمة الصا قة  الواوب"
فلب اياغتب  ب ّال خال،،  ص عليب العافعد،  واا  فد الماموع عند العافعية " لو غصَّ ّلامة ولم ياد شيئا يسيغها  ب ا  الرمي  -3

  عليب ذلر، ألن السالمة من الموت ّه   ا ياغة قطعية" واتفق عليب ا احاب وغيي م ّل قالو ياب
ة  ا تفاق ن واا  فد ماموع الفتاوى عند الحناّلة " وك لر الرم -4   (124)ي  عا  لدفع الغصن

   واز ا قدال عل  السيقة فد عال مااعةوايتدلوا  ا  لة  فسها التد ايتدلوا ّها فد ا
 ان ا اكة المحيمات عند الضيورة ما  و ا  ليفع الحيج عن المملف وكفظ النفس من الهالك فاذا امتنع عن اياغة اللامة  عيب واوافوا 

  (125)هللا تعال  للهالك و  ا ما    يوا  الرمي، فاد عيوها
 ر إلزالة العطشاملطلب الثالث: حكم االقدام على شرب اخلم

اوطي ا  سان ال  شيب الرمي لسدِن العطش، وذلر  ان واد  فسب فد كالة ويورة، و  ياد غيي الرمي لينا   فسب من الهالك، فهل   اذا
 اختلف الفاها  فد     المسهلة عل  قولين    ياوز لب ا قدال عل  شيب الرمي ال  ؟

ر  ادر ما  دفع الهالك عن  فسب، وفع ر شاربها للضيورة و  كد عليب    ياوز لب ا قدال عل  شيب الرمي، إلزالة العطش، وذلالقول االول
 واليب ذ ب  عض العافعية، ومن اقوالهم   (126)و  امم، وبه ا قاا الحنفية وقاا  ب ا ّهيس من المالكية

  (127)"الهالك عطعا، وعند  خمي، لب شيبب قدر ما  دفع العطشاا  فد كاشية اّن عاّد ن عند الحنفية " فلو خا،   -1
فاد ( 128)قاا ا ّهيس من المالكية " اذا ر ت الرمي عل  المضطي اوعا أو عطعا شيبهان ألن هللا تعال  قاا فد الرن في )راس( -2

  (129)ياعة، وتي  الاوع ولو مدة"تدخل فد ا اكة الرن في للضيورة  المعن  الالد ال س  و اقوى من القيا ، و  ّد ان تيوس ولو 
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المطلب عند العافعية" فلو اشف  قارب الهالك  سبب العطش، ولم ياد ما يطفئ غلتب ا  الرمي، تعين عليب شيبها،   هايةواا  فد  -3
  (130)لما  تعين عل  المضطي الل الميتة"

والعافعية     ت فد ا  عطعا، وبه ا قاا المالكية   ياوز ا قدال عل  شيب الرمي، وان اوطي ال  ذلرن ألن الرمي  القول الثاني:
   والحناّلة

 ومن اقوالهم  
اا  فد المنتا  عند المالكية " من اوطي ال  شيب الرمي لاوع أو عطش، كيث ياوز لب ان  تيخص  هلل الميتب، فهل ياوز لب   -1

  (133)  يعيبها ولن   فد  ا  عطعا" (132)فد العتبية (131)ان يعيبها؟ روى اّن الاايم
وقاا النووس فد الماموع " قد ذكي ا ان الم  ب  (134)ان يعيب خميان أل ها تعطش وتايع" -المضطيقاا العافعد " وليس لب، أس  -2

  (135)الصحي  تحيفم الرمي للتداوس والعطش"
  (136) عليب الحد"واا  فد المغند عند الحناّلة " وان شيبها ايفا أو مم واا  عد  يسيي    يوس من العطش    لم  ع  لب ذلر و  -3

 عتها ا  لة ومناق
 او   أ لة ااحاب الاوا ا وا 

  (137)َّ  َّ يهىه مه جه ين ُّٱٱقولب تعال  ُّ  -1
َّ فاقتض    َّ يهىه مه جه ين ُّٱٱواب ا يتد ا أنن هللا يعحا ب وتعال  ا ا  عند الضيورة اميع ما فصل تحيفمب ّدليل ا يتثنا  فد قولب ُّ 

ورة فيها، والرمي مما فصل تحيفمب فياوز ا قدال عل  شيبها عند الضيورة  ذلر واو  ا  اكة، ّواو  الضيورة فد كل كاا وادت الضي 
  (138)ّنص اآلية

ايتدلوا  القيا ، وذلر قيايا عل  الرن في،  اامع الواف ال س  و )الياس( فكال ما راس ومع ان الرن في اّي  عند الضيورة  -2
  (139)من الهالك ّنص ا ية، فيلحق  ب الرمي فياوز شيبها لضيورة العطش لحفظ النفس

 ما يا  ا لة ااحاب الاوا الثا د
  (140)ل   فد قالوا  ان شيب الرمي    دفع العطش ّ -1

قاا اّو  مي الاصاص  قوا من قاا ا ها   ت فل ويورة العطش والاوع   معن  لب، وذلر لما يهتد ا ب معلول من كالها ا ها  واعتيض
ل ال مة فيما ّلغنا من   يعيب الما    يا، التفا   عيب الرمي عنب، فاولهم فد ذلر  تمسر اليمق عند الضيورة، وت فل العطش، ومن ا 

  (141)يي المعاوا المعلول فد كاا شاربهاغ
  (142) ان الضيورة ذكيت فد الميتب ولم ت كي فد الرمي -2

  واعتيض  هن الضيورة م كورة فد الميتب وما ذكي معها، وم كورة ايضا فد  عض المحيمات فد قولب تعال
  (143)َّ  ينجهمهىهمنىنيمجنحنخنُّ 

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خضحض   جض مص خص حص ُّٱٱوقد فصل لنا تحيفم الرمي فد مواوع كثيية فااا تعال 
 َّ مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱٱتعال ُّ  وقولب  (144)َّ  َّ مفخف  حف

فه   اآليات تدا عل  تحيفم  (146) َّ يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱٱوقولب تعال  ُّ   (145)َّ 
وما عطف عليها، غيي ما ع من اعتعار عمول  الرمي، وذكيت اآلية ا ول  الضيورة، و د منتظمة لسايي المحيمات، وذكي  لها فد الميتب

فد تيكها، وذلر اآلية ا خيى فد يايي المحيمات، ومن اهة اخيى ا ب اذا كان المعن  فد ا اكة الميتب اكيا   فسب  هللها، وخو، التلف 
 س يظهي لد وهللا اعلم راحان الالتياي   (147)مواو  فد يايي المحيمات واب ان يمون كمم الرمي كحمم الميتة، وذلر لواو  الضيورة

لرمي الاوا ا وا الاايل  اواز ا قدال عل  شيب الرمي لدفع العطش والاوع، وا ب   كد عليب و  امم، لع ر الضيورة، واذا اّي  شيب ا
  (148)للعطش، فال ياوز التما س فد العيب ّل يعيب  ادر الضيورة، وله ا اا ت الااعدة الفاهية )الضيورة تادر  ادر ا(
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 امتةاخل
اما  عد فسهقدل ا م ما توالال اليب من  تايج  الحمدهلل رب العالمين وافضل الصالة واتم التسليم عل  ييد ا محمد وعل  الب واحعب اامعين

 فهقوا  
عاق ن رفع الحيج ماصد من ماااد العيفعة ا يالمية، واال من ااولها، فان العارع يعحا ب وتعال  لم ياصد ال  التكليا  الا -1

وا عنات  ب، ومن اال ذلر شيعال اليخصة  و د ما شيع لع ر شاق، ايتثنا  من اال كلد ياتضد المنع مع ا قتصار عل  مواوع  
 الحااة فيب  

وذلر ألن المعتدس  و ؛كفظ النفس من الضيورفات الرمس، التد اا  ا يالل لحفظها من أس اعتدا ، واعل العارع  ل المعتدى  درا -2
 ب للهالك  عد عصمتها ال س عيض  فس

ن النفو  متساوفة ان الضيورة الملائة  تبي  الاتل، فمن الي   الاتل عل  قتل غيي ،   ياوز لب ا قدال عل  ارتكاب   ا المحظورن أل -3
 فد  ظي العارع، وا ما عليب الصبي عل    ا البال  و و مهاور  

ال  عا  ارتكا ب ولو كان تحال التهد د  الاتلنألن المفايد المتيتعة عليب البي ان الضيورة الملائة   تبي  ال    عل  الاوا الياا ، ف -4
شدت وربطال وفعل ّها ال   ، فال امم عليها و  كد و  كيج، ّل عليها الصبي عل    اذا لم  نسب لها فعل كما اذا الميأة  اما، من مفسدة الاتل

يصاب ّهمًّ، أو ك ن، أو اذى، كت  العوكة يعالها ا  كفي هللا ّها من خطايا ،     ا البال  العظيم، و د مهاورة عل  ابي ا، فما من مسلم 
 فكيا  من اّتلد  عيوب!  سها هللا العافية  

يَّق  ايية المحيمات، وشد  فد امي الحيال، ويد الطيق المفضية اليب، لكنب لم يغفل عن ويورات الحياة، ووعف ان ا يالل و -5
 ة الاا ية، وا ا  للمسلم عند وغط الضيورة ان  تناوا من المحيمات ما  دفع عنب الضيورة وفقيب الهالك ا  سان امامها، فادر الضيور 

 املصادر
 القرآن الكريم

 ى(  771 ى( وولد  عبدالو اب ّن علد ّن عبدالكافد )ت756د شي  المنهاج  لتاد الد ن علد ّن عبدالكافد السعمد)تا ّهاج ف  -1
  ى  1416 –يوت  ّي - عي  ار الكتب العلمية

 – عي  – ى( تحايق  مصطف  عبدالاا ر عطا 405محمد ّن عبدهللا الحالم النيساّورس )ت المستدرك عل  الصحيحين  ألّد عبدهللا -2
   ل 1990 ى 1411 -1ط –ّييوت  – ار الكتب العلمية 

 –الاا ية  –مطععة الحلبد  - ى(  عي683ا ختيار لتعليل المرتار  ألّد الفضل عبدهللا ّن محمو  ّن مو و  الموالد الحنفد )ت -3
    ى1356

 ى( تحايق  علد  450الكبيي فد فاب م  ب ا مال العافعد  ألّد الحسن علد ّن محمد ّن كبيب العصيس الماور س )ت الحاوس   -4
 ل  1999 ى  1419 -1ط –ّييوت  – ار الكتب العلمية  – عي  –محمد معوض وعا ا اكمد عبد المواو  

 ار الكتب  – عي  -تحايق  اكمد البي و د واّياهيم اطفيش ى( 671)ت ايان  ألّد عبدهللا محمد ّن اكمد الايطبدالاامع ألكمال ال  -5
  ى  1384  -2ط –الاا ية  –المصيفة 

 ل  2009 ى، 1320  -1ط –ّييوت  – ى(  ار المنا ج 676ا ربعون النووفة  ألّد زكيفا يحي  ّن شي، النووس )ت -6
  –ّييوت  – ى(  ار الفكي 620قدامة الماديد)ت مد ّن كنبل العيعا د  ألّد محمد عبدهللا ّن اكمد ّنالمغند فد فاب ا مال اك  -7
    ى1405 -1ط
  - ار الفكي – ى( تحايق  محمد عليش 1210العي  الكبيي  ألّد البيكات اكمد ّن محمد ّن اكمد الدر  ي العدوس المالكد )ت  -8

 ّييوت 
  ّييوت – ار الايل  -عيبد ى( تحايق  لانة اكيا  التياث ال456يعيد ّن ك ل )ت المحل   ألّد محمد علد ّن اكمد ّن  -9

 ار اكيا   – عي  - ى( تحايق  طالا  ويف593الهداية شي  ّداية المبتدس  ألّد الحسن علد ّن اّد  مي الفيغا د الميغينا د )ت  -10
 ّييوت  –التياث العيبد 

 ل   2002  – 15ط –للمال ين  – ار العلم  - ى(  عي1396لد الدمعاد )تا عالل  لريي الد ن ّن محمو  ّن محمد ال رك -11
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  ى  1403 -1ط –ّييوت  – ار الكتب العلمية   – ى(  عي 816التعيففات  لعلد ّن محمد ّن علد الاياا د)ت -12
 ى( تحايق  970س )تا شعا  والنظايي عل  م  ب اّد كنيفة النعمان  ل فن الد ن ّن اّياهيم ّن محمد المعيو،  اّن  ايم المصي   -13

 ل  1999 ى  1419 – 1ط –ّييوت  –العلمية  ار الكتب  – عي  –زكيفا عمييات 
 ّييوت – ى(  ار الفكي 476المه ب فد فاب ا مال العافعد  للعيخ اّد ايحاق اّياهيم ّن علد ّن  ويف العييازس)ت  -14
  - عي– ى( تحايق محمد اميل غازس 751ن قيم الاوزفة )تالطيق الحممية فد السياية العيفية   ّد عبدهللا محمد ّن اّد  مي اّ -15

 الاا ية –مطععة المد د 
 ار الكتب  – عي  - ى( تحايق  محمد عبدالاا ر عطا543اكمال الايان  للااود محمد ّن عبدهللا اّد  مي ّن العيبد المالكد )  -16

  ى1424، 3ط –ّييوت  –العلمية 
 –ّييوت  –ر الكتب العلمية  ا - ى( تحايق  محمد عبدالاا ر عطا  عي458البيهاد)تالسنن الكبيى  ألّد  مي اكمد ّن الحسين   -17
  ى  1424 – 3ط
 ار   – ى(  عي  840وا مار الواقعة فد العي  الكبيي   ّن الملان عمي ّن علد العافعد )ت البدر المنيي فد تريفج ا كا  ث   -18

  ى1425 -1ط –اليفاض  –الهاية 
 عي  - ى( تحايق  محمد عبدالسالل اّياهيم751العالمين  لعمس الد ن محمد ّن اّد  مي اّن قيم الاوزفة)تاعالل الموقعين عن رب   -19
  ى1411 – 1ط –يوت ّي – ار الكتب العلمية  –

  ى1411 -1ط – ار الكتب العلمية   – ى(  عي 911ا شعا  والنظايي  لعبداليكمن ّن اّد  مي االا الد ن السيوطد )ت  -20
  ى 1332  -1ط –مصي   – ى( مطععة السعا ة 474الموطه  ألّد الوليد يليمان ّن خلف العااد ا  دلسد)تالمنتا  شي   -21
 ل،  1982 –ّييوت  - ى(  ار الكتاب العيبد587يع، لعال  الد ن اّد  مي ّن مسعو  الكايا د )تّدايع الصنايع فد تيتيب العيا  -22
  –الممتب ا يالمد  – ى( تحايق  عبداليزاق عفيفد  عي 631مدس )تا كمال فد ااوا ا كمال  ألّد الحسن علد ّن محمد ا  -23

 ّييوت 
 ى( تحايق  محمد عبدالسالل 1241يخ اكمد ّن محمد الصاوس المالكد )تّلغة السالر ألقيب المسالر ال  م  ب ا مال مالر  للع  -24

  ى  1415 –ّييوت  – ار الكتب العلمية  -شا ين
 ى( تحايق  فيفد 595للااود اّد الوليد محمد ّن اكمد ّن رشد الايطبد العهيي  اّن رشد الحفيد)ت ّداية الماتهد و هاية الماتصد   -25

  ى 1435 –الاا ية  – ار الحد ث  -عبدالع ف  الاندس
 ار   - عي – ى(، تحايق  محمد كسين شمس الد ن 774تفسيي الايان العظيم  ألّد الفدا  ايماعيل ّن عمي ّن كثيي الدمعاد )ت  -26

  ى  1419 -1ط –ّييوت  –العلمية  الكتب
  ى  1420 -3ط –ّييوت  – ى(  ار اكيا  التياث العيبد  606تفسيي اليازس  ألّد عبدهللا محمد ّن عمي ّن الحسن اليازس)ت -27
،  1ط –الاا ية  –المطععة الكبيى ا مييفة  – ى(  عي 743تبيين الحاايق شي  كن  الدقايق  لعثمان ّن علد ّن محان ال فلعد )ت -28

  ى1313
  1ط –مؤيسة الييالة  - ى( تحايق  اكمد محمد شالي310اامع البيان فد تهوفل اس الايان  ألّد اعفي محمد ّن ايفي الطبيس)ت -29
 ل  2000 - ى 1420 –

 ار   – ى( تحايق  العيخ زكيفا عمييات 1101كاشية الريشد عل  مرتصي خليل  لمحمد ّن عبدهللا ّن علد الريشد المالكد)ت -30
 ل  1997 ى 1417 – 1ط –ّييوت  –مية الكتب العل

 ار الكتب  – ى(  عي 1250كاشية العطار عل  شي  الاالا المحلد عل  امع الاوامع  لحسن ّن محمد العطار العافعد )ت  -31
 العلمية 

  ى(  ار الفكي 1230كاشية الديوقد عل  العي  الكبيي  لمحمد ّن اكمد ّن عيفة الديوقد )ت -32
 – ى( تحايق  اكمد محمد شالي 279ع الصحي   لألمال اّد فيس  محمد ّن فيس  ّن يورة التيم س)تينن التيم س المسم  الاام -33

 ّييوت    - ار اكيا  التياث
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 – ى( تحايق  اال  ّن محمد ّن عوفضة  478ن فد ااوا الفاة  ألّد المعالد عبدالملر ّن عبد هللا ّن  ويف الاوفند )تالبي ا -34
  ى  1418 – 1ط –وت ّيي  – ار الكتب العلمية  – عي 
 وت ّيي  – ار الفكي  - ى( تحايق  محمد فؤا  عبدالعاقد 273ينن اّن مااب  ألّد عبدهللا محمد ّن   فد الا وفند )ت -35
شي  الورقات فد ااوا الفاب  لاالا الد ن محمد ّن اكمد ّن محمد ّن اّياهيم المحلد العافعد، تحايق  الدكتور كسال الد ن ّن  -36

 ه  1421 -1ط -ممتعة العبيمان - عي -موي  عفا ب
  ى 1414 – 1ط –عالم الكتب  - ى(  عي1051شي  منته  ا را ات  لمنصور ّن  و س البهوتد)ت -37
 ار اكيا  التياث  - ى( تحايق  محمد فؤا  عبدالعاقد 261  لألمال أّد الحسين مسلم ّن الحااج الاعييس النيساّورس )تاحي  مسلم -38

  ى   1374 -العيبد
 –ّييوت  – ار المعيفة  – ى(  عي  852ي  احي  العرارس ألّد الفضل اكمد ّن علد ّن كاي العساال د )تفت  العارس ش -39

    ى1379
  - ى( تحايق  عبد هللا محمو  محمد1225اليكموت شي  مسلم الثبوت  لعبد العلد محمد ّن  ظال الد ن األ صارس اللكنوس )فوات   -40
 ّييوت  - ار الكتب العلمية - عي
 ى( تحايق  طب  660كمال فد مصال  ا  ال  ألّد محمد ع  الد ن عبدالع ف  ّن عبدالسالل الملاب  سلطان العلما  )تقواعد ا  -41
 ل  1991 ى  1414  -الاا ية  –ممتعة الكليات ا ز يفة  - عي –داليؤو، يعد عب
  ار الكتاب العيبد,ّييوت- ى( عي730تلعف ا ييار عن ااوا فري ا يالل الب  وس  لعال  الد ن عبدالع ف  ّن اكمد العرارس) -42
  ى  1414، 3ّييوت، ط –ر اا ر   ا – ى(  عي 711لسان العيب  ألّد الفضل محمد ّن مميل، المعيو،  اّن منظور )ت -43
 – عي  – ى( تحايق   ويف العيخ محمد 666مرتار الصحا   ألّد عبدهللا محمد ّن اّد  مي ّن عبدالاا ر الحنفد اليازس )ت  -44

  ى  1420 -5ط –ّييوت  –لعصيفة الممتعة ا
الممتعة  – عي  –   عيم زرزور  ى( تحايق1069مياقد الفال  شي  متن  ور ا يضا   لحسن ّن عمار العي باللد الحنفد)ت -45

   ى  1425 – 1ط –العصيفة 
  - ار الايل  -اوس  ى( تحايق  علد محمد العا852ا اا ة فد تميي  الصحا ة  ألّد الفضل اكمد ّن علد ّن كاي العساال د)ت  -46

  ى  1412 – 1ط –ّييوت 
  – 1ط – ار الفكي  -حايق  عوض قايم اكمد ى( ت676منهاج الطالبين وعمدة المفتين  ألّد زكيفا يحي  ّن شي، النووس )ت  -47

 ل  2005  - ى 1425
 ّييوت  –ممتعة المثن   – ى(  عي 1408معام المؤلفين  لعمي ّن روا كحالة الدمعاد )ت -48
  -2ط –الممتب ا يالمد  – ى(  عي 1243  فد شي  غاية المنته   لمصطف  ّن يعد اليكيعا د الحنبلد )تمطالب اولد النه -49

    ى1415
  3ط – ار الوفا   – ى( تحايق  ا ور العاز وعامي الا ار 628لفتاوى  لعيخ ا يالل اكمد ّن عبدالحليم ّن تيمية الحيا د )تماموع ا -50
    ى1426 –

ّييوت  – ار الفكي  – ى(  عي  1004منهاج  لعمس الد ن محمد ّن اّد الععا  اكمد ّن كم ة اليملد )ت هاية المحتاج ال  شي  ال -51
  ى  1404 –ط اخيي   –

 ى( تحايق  478 هاية المطلب فد  راية الم  ب  ألّد المعالد عبدالملر ّن عبدهللا ّن  ويف الاوفند، امال الحيمين )ت -52
  ى  1428 -1ط –اج  ار المنه – عي  –  عبدالعظيم محمو  

  –( تحايق  اكسان فعا   ى681وفيات ا فيان واّنا  ال مان  ألّد الععا  شمس الد ن اكمد ّن محمد ّن اّد  مي ّن خلكان )ت -53
   لبنان – ار الثاافة 

  -عفان ار ّن  – عي  - ى( تحايق  اّد عبيدة معهور ّن كسن 790الموافاات  إلّياهيم ّن موي  اللرمد الغي اطد العاطبد )ت -54
 ل  1997 ى، 1517 -1ط
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  ى(  ار الفكي 676الماموع شي  المه ب  ألّد زكيفا يحي  ّن شي، الد ن النووس )ت -55
  ى 1410 –ّييوت  – ار المعيفة   – ى(  عي 204ا ل  ألّد عبدهللا محمد ّن ا رفس العافعد )ت -56
 ّييوت  –الممتعة العلمية   - ى(  عي770)ت المصعا  المنيي فد غيفب العي  الكبيي  ألّد الععا  اكمد ّن محمد الفيومد -57

 اهلوامش
 

ى(  عىي   ار اىا ر، ّيىيوت، ط711)ت  نظي لسان العيب  ألّد الفضل محمد ّن مميل، المعيو،  اّن منظىور 1 ى، 1414، 3 ى  4/202 ى
 ما ة )كظي( 

  20يورة ا ييا  ا   من آية  2
يخ محمىىد،  عىىي   ىىى( تحايىىق   ويىىف العىى 666 نظىىي  مرتىىار الصىىحا   ألّىىد عبىىدهللا محمىىد ّىىن اّىىد  مىىي ّىىن عبىىدالاا ر الحنفىىد الىىيازس )ت 3

  76 ى، ص 1420، 5الممتعة العصيفة، ّييوت، ط
ى(،  عىي  771وولد  عبدالو اب ّن علد ّن عبىدالكافد )ت  ى(756ا ّهاج فد شي  المنهاج  لتاد الد ن علد ّن عبدالكافد السعمد )ت 4  ى

  1/58 ى  1416 ار الكتب العلمية، ّييوت، 
  89 ى  ص1403، 1 ى(  عي   ار الكتب العلمية، ّييوت، ط816لاياا د )ت نظي التعيففات  لعلد ّن محمد ّن علد ا 5
ى( تحايىق  عبىداليزاق عفيفىد  عىي  الممتىب ا يىالمد، 631س )ت نظي ا كمال فىد ااىوا ا كمىال  ألّىد الحسىن علىد ّىن محمىد ا مىد 6  ى

  113/ 1ّييوت  
ىىى( تحايىىق  اىىىال  ّىىن محمىىىد ّىىىن  478هللا ّىىن  ويىىىف الاىىوفند )ت نظىىي  البي ىىىان فىىد ااىىىوا الفاىىب  ألّىىىد المعىىالد عبىىىدالملر ّىىن عبىىىد  7  ى

  1/108 ى  1418، 1عوفضة،  عي   ار الكتب العلمية، ّييوت، ط
ىىى( تحايىىق  اىىىال  ّىىن محمىىىد ّىىىن  478ن فىىد ااىىىوا الفاىىب  ألّىىىد المعىىالد عبىىىدالملر ّىىن عبىىىد هللا ّىىن  ويىىىف الاىىوفند )ت نظىىي  البي ىىىا 8  ى

  1/108 ى  1418، 1ّييوت، طعوفضة،  عي   ار الكتب العلمية، 
  173، يورة العاية آية 9

  3، يورة المايدة آية 10
  119يورة ا  عال من اآلية  11
 ى(، تحايق  محمىد كسىين شىمس الىد ن،  عىي   ار الكتىب 774تفسيي الايان العظيم  ألّد الفدا  ايماعيل ّن عمي ّن كثيي الدمعاد )ت 12

  3/25 ى  1419، 1العلمية، ّييوت، ط
  106يورة النحل اية  13
، 1 ىىى( تحايىىق  اكمىىد محمىىد شىىالي، مؤيسىىة الييىىالة، ط310يفىىي الطبىىيس)تاىىامع البيىىان فىىد تهوفىىل اس الاىىيان  ألّىىد اعفىىي محمىىد ّىىن ا 14

  17/305ل  2000 ى، 1420
ى( تحايىق  فىؤا  عبىدالعاقد،  261احي  مسلم  لألمال أّىد الحسىين مسىلم ّىن الحاىاج الاعىييس النيسىاّورس )ت 15 ار اكيىا  التىياث العيبىد،  ى

  140رقم  1/124 ى  كتاب ا يمان  اب الدليل عل  ان من قصد ماا غيي   غيي كق كان الاااد مهدر الدل  1374ينة 
العدوس اكد الععية المعهو  لهم  الانة، ايلم قبل  خوا النبد اىل  هللا عليىب ويىلم  ار ا رقىم، و ىااي يعيد ّن زفد  ّن عميو ّن  فيل  16
ىىى،  نظىىىي  ا اىىىا ة فىىىد تمييىىى  الصىىىحا ة  ألّىىىد الفضىىىل اكمىىىد ّىىىن علىىىد ّىىىن كاىىىي  50هد اكىىىدا  والمعىىىا د  عىىىد ا، تىىىوفد  ىىىالعايق يىىىنة وشىىى   ى

  3/104 ى، 1412، 1الايل، ّييوت، ط ى( تحايق  علد محمد العااوس،  ار 852العساال د )ت
ى( تحايىق  اكمىد محمىد شىالي، 279ّىن يىورة التيمى س )ت ينن التيم س المسم  الاىامع الصىحي   لألمىال اّىد فيسى  محمىد ّىن فيسى  17  ى

 وقاا    ا كد ث كسن  1421رقم  4/30 ار اكيا  التياث، ّييوت  كتاب الديات  اب ما اا  فيمن قتل  ون مالب فهو شهيد  
  9/50 ى(  ار الفكي  676 نظي  الماموع شي  المه ب  ألّد زكيفا يحي  ّن شي، الد ن النووس )ت 18
ى( تحايىق  اّىد عبيىدة معىهور ّىن كسىن،  عىي   ار ّىن عفىان، ط790فاات  إلّياهيم ّىن مويى  اللرمىد الغي ىاطد العىاطبد )تالموا 19 ، 1 ى

  1/31ل  1997 ى، 1517
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  71ة )كيل( مرتار الصحا  ص ما  12/119 نظي  لسان العيب  20
 ىىى(  عىىي   ار الكتىىب 1250د العطىىار العىىافعد )ت نظىىي كاشىىية العطىىار علىى  شىىي  الاىىالا المحلىىد علىى  امىىع الاوامىىع  لحسىىن ّىىن محمىى  21

  1/112العلمية  
ىى(، تحايىىق1225 نظىىي  فىىوات  اليكمىىوت شىىي  مسىىلم الثبىىوت  لعبىىد العلىىد محمىىد ّىىن  ظىىال الىىد ن األ صىىارس اللكنىىوس ) 22   عبىىد هللا محمىىو   ى

  1/85محمد،  عي   ار الكتب العلمية، ّييوت، 
ى(  عىي  الممتعىة العلميىة، ّيىىيوت  770الكبيىي  ألّىد الععىىا  اكمىد ّىن محمىد الفيىومد )ت نظىي  المصىعا  المنيىي فىد غيفىب العىي   23 / 2 ى

532  
  1/31 نظي  الموافاات  24
ّىى  25 ىى( تحايىىق   عىىيم زرزور،  عىىي  الممتعىىة 1069ن عمىىار العىىي باللد الحنفىىد )ت نظىىي  مياقىىد الفىىال  شىىي  مىىتن  ىىور ا يضىىا   لحسىىن   ى

  236 ى، ص 1425، 1العصيفة، ط
ا لىىيا   وعىىان  النىىوع ا وا  ا لىىيا  التىىال او الملاىىئ، و ىىو الىى س ياىىع علىى   فىىس المسىىتكي ، كىىهن  هىىد  ا  سىىان  اتلىىب او  اطىىع عضىىو مىىن  26

اقص او غيىي الملاىئ، و ىو التهد ىد او الوعيىد  مىا  ون تلىف الىنفس او العضىو كىالتروفا  الضىيب، او أعضايب، اما النىوع الثىا د  ا لىيا  النى 
ى( 587الحعس، او اتال،  عىض المىاا،   نظىي ّىدايع الصىنايع فىد تيتيىب العىيايع، لعىال  الىد ن اّىد  مىي ّىن مسىعو  الكايىا د )ت الايد، او  ى

فىىد فاىىب ا مىىال اكمىىد ّىىن كنبىىل العىىيعا د  ألّىىد محمىىد عبىىدهللا ّىىن اكمىىد ّىىن قدامىىة  ، المغنىىد7/175ل  1982 ار الكتىىاب العيبىىد، ّيىىيوت، 
  8/260 ى  1405، 1كي، ّييوت، ط ى(  ار الف620الماديد )ت

ى(  عىي  مطععىة الحلبىد، الاىا ية، 683 نظي ا ختيار لتعليىل المرتىار  ألّىد الفضىل عبىدهللا ّىن محمىو  ّىن مىو و  المواىلد الحنفىد )ت 27  ى
ى( تحايىق  450الحاوس الكبيي فد فاب م  ب ا مال العافعد  ألّد الحسن علد ّن محمد ّن كبيىب العصىيس المىاور س )ت 2/7 ى  1356  ى

  10/97المغند  3/448ل  1999 ى 1419، 1علد محمد معوض وعا ا اكمد عبدالمواو ،  عي   ار الكتب العلمية، ّييوت، ط
ى( تحايىىق  اكمىد البي و ىىد واّىياهيم اطفىىيش،  عىي   ار الكتىىب 671حمىد ّىىن اكمىد الايطبىىد )تالاىامع ألكمىىال الاىيان  ألّىىد عبىدهللا ّىىن م 28  ى

  10/182 ى  1384، 2، طالمصيفة، الاا ية
ىىى( تحايىىىق  طىىىب 660قواعىىد ا كمىىىال فىىىد مصىىىال  ا  ىىىال  ألّىىىد محمىىد عىىى  الىىىد ن عبىىىدالع ف  ّىىىن عبدالسىىىالل الملاىىب  سىىىلطان العلمىىىا  )ت 29  ى

  1/99ل  1991 ى 1414متعة الكليات ا ز يفة، الاا ية،  عبداليؤو، يعد،  عي  م
  106يورة النحل من اآلية  30
ىى(  ار اكيىىا  التىىىياث العيبىىد، ّيىىيوت، ط606زس  ألّىىىد عبىىدهللا محمىىد ّىىىن عمىىي ّىىن الحسىىن الىىىيازس )ت نظىىي تفسىىيي الىىيا 31 ىىى  1420، 3 ى  ى
20/274  
  احي  مسلم كتاب ا مارة 1رقم  3/1احي  العرارس كتاب ّد  الوكد  اب كيا كان ّد  الوكد عل  ريوا هللا ال  هللا عليب ويلم  32

  1907رقم  1515/3م ل  هللا عليب ويل اب قوا النبد ا
 ى( تحايق  محمد فىؤا  عبىدالعاقد،  ار الفكىي، ّيىيوت  كتىاب الطىالق،  ىاب 273ينن اّن مااب  ألّد عبدهللا محمد ّن   فد الا وفند )ت 33

 ى( 676ن شي، النووس )توقاا النووس  كد ث كسن   نظي  ا ربعون النووفة  ألّد زكيفا يحي  ّ 245رقم 659/  1طالق الممي  والنايد  
  110ل  ص 2009 ى، 1320، 1 ار المنا ج، ّييوت، ط

ى( تحايىق  مصىطف  عبىدالاا ر عطىا،  عىي   ار 405المستدرك على  الصىحيحين  ألّىد عبىدهللا محمىد ّىن عبىدهللا الحىالم النيسىاّورس )ت 34  ى
د الفضل اكمد ّن علد ّن كاىي احي  العرارس ألّفت  العارس شي   3362رقم  389/2ل  1990 ى 1411، 1الكتب العلمية، ّييوت، ط

  312/12 ى 1379 ى(  عي   ار المعيفة، ّييوت،  852العساال د )ت
  12/312فت  العارس  35
  7/178ّدايع الصنايع  36
ى( تحايىق  محمىد علىيش،  ار الفكى 1210العي  الكبيي  ألّىد البيكىات اكمىد ّىن محمىد ّىن اكمىد الىدر  ي العىدوس المىالكد )ت 37 ي، ّيىيوت   ى
4/352  
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ى( تحايىق  عىوض قايىم اكمىد،  ار الفكىي، ط676منهاج الطالبين وعمدة المفتىين  ألّىد زكيفىا يحيى  ّىن شىي، النىووس )ت 38 ى، 1425، 1 ى  ى

  303ل  ص2005
  10/323المغند  39
  11/372الايل، ّييوت   ى( تحايق  لانة اكيا  التياث العيبد،  ار 456المحل   ألّد محمد علد ّن اكمد ّن يعيد ّن ك ل )ت 40
  119يورة ا  عال ا   من اآلية  41
  173يورة العاية ا   من اآلية  42
 تادل تريفاب  43
  11/372 نظي  المحل   44
ىى( تحايىىق  طىىالا  ويىىف،  عىىي   ار اكيىىا  593الهدايىىة شىىي  ّدايىىة المبتىىدس  ألّىىد الحسىىن علىىد ّىىن اّىىد  مىىي الفيغىىا د الميغينىىا د )ت 45  ى

  3/274التياث العيبد، ّييوت  
  4/344العي  الكبيي للدر  ي  46
  4/201مغند المحتاج  47
  3/367 ى  1414، 1عالم الكتب، ط  ى(  عي 1051شي  منته  ا را ات  لمنصور ّن  و س البهوتد )ت 48
ز ي ومىن محمد ّن اكمد ّن عيفة الديوقد، فقيب مىالكد مىن علمىا  العيبيىة والفاىب، مىن ا ىل  يىوق  مصىي تعلىم واقىال  الاىا ية و ر   ىاأل 49

ى   نظىي  ا عىالل  لريىي الىد ن ّىن محمىو  ّىن محمىد 1230تصا يفب )كاشيتب على  العىي  الكبيىي على  مرتصىي خليىل( تىوفد  الاىا ية يىنة   ى
  6/17ل  2002، 15 ى(  عي   ار العلم، للمال ين، ط1396تال ركلد الدمعاد )

اوىىىد قيطعىىىة وفايههىىىا، مىىىن افيىىىان المالكيىىىة، مىىىن تصىىىا يفب )البيىىىان اّىىىن رشىىىد الاىىىد   ىىىو اّىىىو الوليىىىد محمىىىد ّىىىن اكمىىىد ّىىىن رشىىىد الايطبىىىد، ق 50
  5/316 ى،  نظي  ا عالل لل ركلد 520والتحصيل( و و اد اّن رشد الفيلسو،، توفد  ايطعة ينة 

  6/354 ى(  ار الفكي  1230كاشية الديوقد عل  العي  الكبيي  لمحمد ّن اكمد ّن عيفة الديوقد )ت 51
  119ن اآلية يورة ا  عال ا   م 52
 تادل تريفاب  53
ى970 نظىىي  ا شىىعا  والنظىىايي علىى  مىى  ب اّىىد كنيفىىة النعمىىان  لىى فن الىىد ن ّىىن اّىىياهيم ّىىن محمىىد المعىىيو،  ىىاّن  اىىيم المصىىيس )ت 54 (  ىى

  76ل  ص 1999 ى 1419، 1تحايق  زكيفا عمييات،  عي   ار الكتب العلمية، ّييوت، ط
سعو  ّن علد، اّو عبدهللا البنا د، فقيب منطاد، كان خطيعا  فىا ، مىن تصىا يفب )الفىت  اليبىا د( محمد البنا د   و محمد ّن كسن ّن م 55

ى   نظىي  معاىم المىؤلفين  لعمىي ّىن روىا كحالىة الدمعىاد 1194تىوفد يىنة كاشية عل  شي  ال رقا د على  مىتن خليىل فىد الفاىب المىالكد،   ى
  9/221 ى(  عي  ممتعة المثن ، ّييوت  1408)ت
لعاقد ال رقا د   و عبدالعاقد ّن  ويف ّن اكمد ال رقا د، اّو عبدهللا، مصيس فقيب امال محاق، مىن تصىا يفب )شىي  على  مرتصىي عبدا 56

 ى،  نظي  معاىم 1099 ى( شار  موطه مالر، وتوفد عبدالعاقد ال رقا د ينة 1122د ّن  ويف ال رقا د )تخليل( واّنب محمد ّن عبدالعاق
  5/76المؤلفين 

  6/354ية الديوقد كاش 57
الريشىد   ىىو محمىد ّىىن عبىدهللا الريشىىد او الرياشىد المىىالكد، اوا مىن تىىول  معىىيرة ا ز ىي،  سىىبتب الى  قيفىىة ياىاا لهىىا )اّىو خىىياش( مىىن  58

  6/240 ى   نظي  ا عالل لل ركلد  1101فب )العي  الكبيي عل  متن خليل(، توفد ينة تصا ي
 ى( تحايق  العىيخ زكيفىا عميىيات،  ار الكتىب 1101مد ّن عبدهللا ّن علد الريشد المالكد )تكاشية الريشد عل  مرتصي خليل  لمح 59

  329/ 8ل  1997 ى 1417، 1العلمية، ّييوت، ط
ىىى( تحايىىىق  محمىىىد 1241ر ألقىىىيب المسىىىالر الىىى  مىىى  ب ا مىىىال مالىىىر  للعىىىيخ اكمىىىد ّىىىن محمىىىد الصىىىاوس المىىىالكد )ت نظىىىي  ّلغىىىة السىىىال 60  ى

ىى  1415ر الكتىىب العلميىىة، ّيىىيوت، عبدالسىىالل شىىا ين،  ا مطالىىب اولىىد النهىى  فىىد شىىي  غايىىة المنتهىى    4/201، مغنىىد المحتىىاج 4/257 ى
  6/228 ى  1415، 2الممتب ا يالمد، ط ى(  عي  1243لمصطف  ّن يعد اليكيعا د الحنبلد )ت
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  7/177 نظي  ّدايع الصنايع  61
تستطيع اكتمالب، فامهور الفاها  ا ب   كيج عليها، وان الحد وا مم عنها ميفوعىان،  اذا الي ال التممين من الوط ، فممنال  فعا ألذى   62

م، وذ ب الكايا د مىن الحنفيىة واكمىد فىد روايىة الى  ا هىا ان ممنىال و  فيق عند م يوا  شدت وربطال، او ممنال من الفعل وقد ذكي ا اقواله
مامىوع الفتىاوى  لعىيخ ا يىالل اكمىد ّىن عبىدالحليم ّىن  7/178ّىدايع الصىنايع من غيي شد وربط فهد اممة،  ن التممين فعل منها،  نظىي  

  26/187 ى  1426، 3 ى( تحايق  ا ور العاز وعامي الا ار،  ار الوفا ، ط628تيمية الحيا د )ت
  7/181ّدايع الصنايع  63
ى( تحايىق  فيفىد 595العىهيي  ىاّن رشىد الحفيىد )ت ّداية الماتهىد و هايىة الماتصىد  للااوىد اّىد الوليىد محمىد ّىن اكمىد ّىن رشىد الايطبىد 64  ى

  2/440 ى  1435عبدالع ف  الاندس،  ار الحد ث، الاا ية، 
  2/267 ى(  ار الفكي، ّييوت  476حاق اّياهيم ّن علد ّن  ويف العييازس )تالمه ب فد فاب ا مال العافعد  للعيخ اّد اي 65
  10/154المغند  66
  8/331المحل   67
  33ور، يورة الن 68
وفؤفد ذلر يبب   وا ا ية فعن ااّي ان اارفىة لعبىدهللا ّىن اّىد ّىن يىلوا، ياىاا لهىا  مسىيمة، واخىيى ياىاا لهىا   2/267 نظي  المه ب  69

تفسىىيي  اميمىىة، فكىىان يمي مىىا علىى  ال  ىى  فعىىمتا ذلىىر للنبىىد اىىل  هللا علىىىىىىىىىيب ويىىلم فىىه  ا هللا عىى  واىىل )و  تكي ىىوا فتيىىاتكم علىى  العغىىا (  نظىىي
  12/221يطبد الا
 تادل تريفاب  70
 ، ما ة )خلط( 94الرليط  المرالط كالنديم والمنا ل، والاليس والماالس،  نظي  مرتار الصحا  ص 71
  173يورة العاية آية  72
  80الطيق الحممية ص 73
 عىي   ار اكيىا  التىياث  الامحىاوس،ه( تحايىق  محمىد اىا ق  370اكمال الايان   ّد  مي اكمد اّن علد اليازس الاصىاص الحنفىد )ت 74

  16/  5ه  1405العيبد، ّييوت، ينة 
  207ه  ص 1411، ينة 1ه(  عي   ار الكتب العلمية، ط911ا شعا  والنظايي  لعبد اليكمن ّن اّد  مي االا الد ن السيوطد )ت 75
ه(  عىىي  مؤيسىىة قيطعىىة، 1188بلىىد )ترفند الحنغىى ا  ا لعىىاب فىىد شىىي  منظومىىة ا  اب   ّىىد العىىون محمىىد ّىىن اكمىىد ّىىن يىىالم السىىفا 76

  2/85ه  1414، 2مصي، ط
ى( تحايىق  محمىد عبىدالاا ر عطىا،  عىي   ار الكتىب العلميىة، 543اكمال الايان  للااود محمد ّن عبدهللا اّد  مي ّن العيبىد المىالكد ) 77  ى

  3/160 ى  1424، 3ّييوت، ط
  2/369العي  الكبيي  78
  32يورة ا ييا  اية  79
  7/177ّدايع الصنايع  نظي   80
ى(  عىي  المطععىة الكبىيى ا مييفىة، الاىا ية، ط743 نظي  تبيىين الحاىايق شىي  كنى  الىدقايق  لعثمىان ّىن علىد ّىن محاىن ال فلعىد )ت 81 ، 1 ى

  5/186 ى  1313
  33يورة النور ا   من آية  82
  3/402 نظي  اكمال الايان  ّن العيبد  83
  8/329المحل   6/104كعاق الاناع  4/179مغند المحتاج  8/88ريشد كاشية ال 24/77   نظي  المعسوط 84
ى(  عىي   ار الفكىي، ّيىيوت، ط  1004 هاية المحتاج ال  شي  المنهاج  لعمس الد ن محمد ّن اّد الععا  اكمىد ّىن كمى ة اليملىد )ت 85  ى

  7/36 ى  1404اخيي ، 
  24/77 نظي  المعسوط  86
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  3/240 ى  1410 ى(  عي   ار المعيفة، ّييوت، 204مد ّن ا رفس العافعد )تا ل  ألّد عبدهللا مح 87
  10/183تفسيي الايطبد  88
  160/  3اكمال الايان ألّن العيبد  89
  1/93قواعد ا كمال  90
  33يورة ا ييا  ا   من آية  91
  1/93 نظي  قواعد ا كمال  92
ى(  عىي   ار الكتىاب العيبىد730  لعال  الد ن عبدالع ف  ّن اكمىد العرىارس )ت نظي  كعف ا ييار عن ااوا فري ا يالل الب  وس  93 ،  ى

   397/  4ّييوت  
  579/ 2 نظي  ّداية الماتهد  94
الماصو  ّويايل التدرج فد  فع الصايل  ان  دفع عدوان الصايل  هيسي ما  ندفع  ب شي ، اما  الصيا  وطلب الغوث فان ولى  وا  ا تاىل  95

 ولية عليب اليد فان ا دفع وا  ايكب  سالكب فان لم  ندفع  الاي  كان لب قتلب و  مسؤ ال  الضيب  
  4/154كعا، الاناع  6/33ا ل  6/375كاشية الديوقد  110/ 6 نظي  تبين الحاايق  96
  6/33ا ل  97
  9/250الماموع  98
  10/346المغند  99

  39يورة العورى آية  100
  16/267 نظي  تفسيي الايطبد  101
  9يورة الحايات ا   من اية  102
  4/149اكمال الايان ألّن العيبد  16/267 نظي  تفسيي الايطبد  103
 تادل تريفاب  104
  9/250 نظي  الماموع  105
  10/347المغند  19/250تكملة الماموع  8/350كاشية الرؤشد  7/128 نظي  كاشية اّن عاّد ن  106
  8/25 هاية المحتاج  107
  10/347المغند  108
ى( تحايىق  محمىد عبىدالاا ر عطىا  عىي   ار الكتىب العلميىة، ّيىيوت، ط458الحسىين البيهاىد )تالسنن الكبيى  ألّد  مىي اكمىد ّىن  109 ، 3 ى

واينا   كسن،  نظي  البدر المنيي فد تريفج ا كا  ث وا مار الواقعة فد العي  الكبيي   ّن الملاىن عمىي  17649رقم  8/586 ى  1424
  9/17 ى  1425، 1ط  ى(  عي   ار الهاية، اليفاض،840تّن علد العافعد )

  218/ 10المغند  13/778 نظي  الحاوس الكبيي  110
  79/ 11قاا اّن قدامة )و   عا  للمضطي من ماا اخيب ا  ما  عا  من الميتب( المغند  111
  343/ 11المحل   10/281المغند  282/ 2المه ب  5/58 نظي  العحي اليايق  112
  9/140وط المعس 113
  2/332كاشية العدوس  114
  3/362المه ب  115
ى( تحايىق  محمىد عبدالسىالل اّىياهيم،  عىي  751اعالل الموقعين عن رب العالمين  لعمس الد ن محمد ّن اّد  مي اّن قيم الاوزفة )ت 116  ى

  3/18 ى  1411، 1 ار الكتب العلمية، ّييوت، ط
  12/334المحل   117
  3يورة المايدة ا   من آية  118
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